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 ປະເ�ດລາວ ເ�ັນປະເ�ດທນອຍ, ເ�ອທບກວາງຂວາງແ�ກໍ 
ອຸດ�ມສ�ມບູນໄ�ດວຍຊ�ບພະຍາກອນທ�ມະຊາດ ແ�ະ ວ�ດທະນະ 
ທ�ອ�ນດີງາມໂ�ຍສະເ�າະແ�ນາກາຍສີສ�ນຂອງບ�ນດາຊ�ນ                                              
ເ�າ.   ຊງເ�ັນສງເ�ກອາງທະນ�ງໃ� ຂອງປວງຊ�ນລາວ ແ�ະ ເ�ັນທ 
ດຶງດູດເ�ົານ�ກທອງທຽວໃ�ທ�ວໂ�ກາຍລານຄ�ນເ�າມາຮຽນຮູ 
ວ�ດທະນະທ�ດ�ງກາວ ໃ�ແ�ລະປີ. ດ�ງທ, ທານ ປະທານ ໄ�ສອນ 
ພ�ມວິຫານ, ຜູນ�ທເ�ົາລ�ບຮ�ກຂອງປວງຊ�ນລາວທ�ງຊາດໄ�ໃ�ຄ� 
ເ�ັນວາ: “ປະເ�ດລາວເ�ົາມີວ�ງຄະນາຍາດລວມອ�ນປະກອບດວຍ 
າຍຊ�ນເ�າ”.  ໃ�າຍຊ�ນເ�າກໍມີາຍດານທດີປຽບເ�ືອນດ�ງ 
ດອກໄ�ນາໆພ�ນທພວມເ�ງບານໃ�ສວນອຸທະຍານອ�ນພາໃ�ມີ 
າຍຮູບາຍສີສ�ນ ແ�ະ ສ�ງກນຫອມ�ນ.
       ສະນ�ນ, ເ�ອເ�ັນການສ�ງເ�ີມວ�ດທະນະທ�ອ�ນດີງາມຂອງ 
ບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ ກ�ມຊ�ນເ�າ ສູນກາງແ�ວລາວສາງ 
ຊາດຮວມກ�ບ ວິສະຫະກິດ CLICK  I4 Dev ໂ�ຍ: ສະໜ�ບສະໜູນ 
ຈາກສະຖານທູດ ສະວິດສະແ�ັນ (SDC), ຈງໄ�ຮຽບຮຽງ ແ�ະ 
ຈ�ດພິມປມກຽວກ�ບຊ�ນເ�າ ຊວຍ ຄືນໃ�ໂ�ຍແ�ກຈາກປມບ�ນດາ 
ຊ�ນເ�າຢູ ສປປ ລາວ ໃ�ເ�ອກອນ. ເ�ອເ�ີຍແ�ໃ�ສ�ງຄ�ມໄ�ເ�າ 
ໃ�ຮີດຄອງປະເ�ນີອ�ນເ�ັນເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ຊວຍ 
ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບເ�ກະລ�ກ 
ສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ຊວຍ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, ການຂະ 
�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, ການຕ�ງ 
ພູມລ�ເ�ົາ, ບາງຮີດ ແ�ະ ປະເ�ນີ.



ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ....................2015
                
                ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ
                     ຫົວໜ້າກົມຊົນເຜົ່າ
 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ....................2015
                
                ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ
                     ຫົວໜ້າກົມຊົນເຜົ່າ
 

    ແ�ເ�ອງຈາກ, ການຮຽບຮຽງເ�ອໃ�ຄ�ງນແ�ນບ�ນພນຖານຂ 
ມູນທມີແ�ວ, ສະນ�ນ, ຈງມີຂຈ�ກ�ດ,  ຄວາມຊ�ດເ�ນ,  ຄວາມອຸດ�ມສ�ມ 
ບູນດານຂມູນພໍສ�ມຄວນ, ຢາງໃ�ກໍຕາມ, ��ງຢາງຍງວາປມດ�ງກາວ 
ຈະເ�ັນປະໂ�ດໃ�ແ�ສ�ງຄ�ມໃ�ການເ�າໃ�ໄ�ເ�ກະລ�ກອ�ນສະ 
ເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ຊວຍ ໃ� ສປປ ລາວ ບາຍກໍໜອຍ ແ�ະ ຈະເ�ັນ 
ພນຖານຕມກຽວກ�ບການຄ�ນຄວາຊ�ນເ�າໃ� ສປປລາວ ແ�ະ ນ� 
ເ�ົາຂມູນໃ�ມາປ�ບປຸງໃ�ມີເ�ອໃ�ອຸດ�ມສ�ມບູນເ�ມຂນໃ�ອະນາຄ�ດ         
 ທານສາມາດດາວໂ�ດເ�ົາເ�ອໃ�ປມ ດ�ງກາວໄ�ທເ�ັບໄ� :               
www.doe-lfnc.org ື ຕິດຕຂມູນເ�ມເ�ີມມາຍ�ງ ກ�ມຊ�ນເ�າ
ສູນກາງແ�ວລາວສາງຊາດ
ທເ�ີໂ�: 021 218965, Email : ethnic123lfnc@gmail.com
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ແຂວງ ບໍແກ້ວແຂວງ ບໍແກ້ວ

1

 ປັດຈຸບັນຊົນເຜົ່າ ຊ່ວຍ 
ຕັ້ງພູມລຳເນົາ ຢູ່ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, 

ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຈຳປາສັກ 
ແລະ ເຊກອງ.  ຊົນເຜົ່າ ຊ່ວຍ ມີປະຊາ 

ກອນທັງໝົດ 45.498 ຄົນ,
ຍິງ 23.285 ຄົນ, ເທົ່າກັບ 1% 
ຂອງພົນລະເມືອງທົ່ວປະເທດ.     

       

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ

ແຂວງ ຈໍາປາສັກແຂວງ ຈໍາປາສັກ
ແຂວງ ອັດຕະປືແຂວງ ອັດຕະປື

ແຂວງ ສາລະວັນແຂວງ ສາລະວັນ

ແຂວງ ເຊກອງແຂວງ ເຊກອງ

ແຂວງ ຄໍາມວນແຂວງ ຄໍາມວນ

ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ໄຊສົມບູນໄຊສົມບູນ

ແຂວງ ຊຽງຂວາງແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ແຂວງ ຫົວພັນແຂວງ ຫົວພັນ

ແຂວງ ຜ້ົງສາລີແຂວງ ຜ້ົງສາລີ

ແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ຊ�ນເ�າ ຊວຍ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ສະ��ນນະເ�ດ: ເ�ືອງ ອຸທຸມພອນ,
  ເ�ືອງ ອາດສະພ�ງທອງ, ເ�ືອງ ທາພະລານໄ�,
  ເ�ືອງ ພີນ.
- ແ�ວງ ສາລະວ�ນ: ເ�ືອງ ສາລະວ�ນ, ເ�ືອງ ເ�າງາມ.
- ແ�ວງເ�ກອງ: ເ�ືອງ ທາແ�ງ.
- ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ: ເ�ືອງ ບາຈຽງຈະເ�ີນສຸກ,
  ເ�ືອງ ສຸຂຸມາ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ແ�ກອນແ�ນຢຶດຖືການຖາງປາເ�ັດໄ�ປູກເ�າໜຽວເ�ັນຕ�ນຕໍ, 
ປູກພືດທມີທາດແ�ງ, ພືດລ�ມລຸກ, ພືດໃ�ໝາກ, ໃ�ຂະນະພວກເ�ົາ 
ເ�າເ�ອນຍາຍລ�ງມາຢູທ�ງພຽງແ�ນໄ�ຫ�ນປຽນແ�ບແ�ນການດ�ລ�ງ 
ຊີວິດຈາກການຖາງປາເ�ັດໄ�ປູກເ�າມາເ�ັດນາປູກເ�າໜຽວ,ເ�ັດ 
ສວນປູກໝາກເ�ັດ, ກາເ�ເ�ັນສິນຄາ, ລຽງສ�ດປະເ�ດຕາງໆຄື: ງ�ວ, 

 ຊ�ນເ�າ ຊວຍ ຕ�ງພູມລ�ເ�ົາຢູລາວມາໄ�າຍຮອຍປີແ�ວ. ເ�ົາ 
ເ�າໄ� ເ�ອນຍາຍເ�າມາລາວ ໂ�ຍຜານແ�ວນ ຫ�ງສາວະດີ ປະເ�ດ 
ມຽນມາ, ໃ�ສະໄ�ເ�າອາວຍພວກເ�ົາເ�າໄ�ເ�ອນຍາຍມາຢູບາງ 
ເ�ືອງຂອງແ�ວງ ສະ��ນນະເ�ດ, ມາໄ�ຍະໜງເ�ອງຈາກມີສະພາບ 
ທ�ມະຊາດ ແ�ະ ສ�ງຄ�ມໜີບຮ�ດຢາງໜ�ກໜວງຈງໄ�ເ�ັດໃ�ຊ�ນເ�າ 
ຊວຍເ�ັນຈ�ນວນບໜອຍເ�ອນຍາຍຈາກ ແ�ວງ ສະ��ນນະເ�ດ ລ�ງ 
ມາຢູບາງ ເ�ືອງຂອງແ�ວງ ສາລະວ�ນ, ຈ�ປາສ�ກ, ເ�ກອງ ແ�ະ ຍ�ງມີ 
ຈ�ນວນໜງທໄ�ເ�ອນຍາຍໄ�ປະເ�ດໃ�ຄຽງເ�ນ: ລາຊະອານາຈ�ກ 
ກ�ປູເ�ຍ ແ�ະ ລາຊະອານາຈ�ກ ໄ�.
 ຊ�ນເ�ານເ�ນຕ�ນເ�ງວາ: “ຊວຍ” ຊ�ນເ�າອນເ�ນ, ຊທເ�ົາເ�າ 
ມ�ກ ແ�ະ ຊທໃ�ທາງການໃ�ປ�ດຈຸບ�ນກໍແ�ນ “ຊ�ນເ�າ ຊວຍ” . ສ�ລ�ບ 
ການທເ�ນວາ: “ຊວຍ” ແ�ນມາຈາກຄ� ສ�ບ: ສວຍສາອາກອນ, ຜານ 
ຂະບວນວິວ�ດແ�ງການດ�ລ�ງຄ�ງຕ�ວ ແ�ະ ຂະ�າຍຕ�ວຂອງພວກ 
ເ�ົາເ�າຈງປຽນຊຈາກຄ�ທວາ: “ສວຍ” ມາເ�ັນ “ຊວຍ” ຊງມີຄວາມ 
ໝາຍຊວຍເ�ືອ ເ�ງກ�ນ ແ�ະ ກ�ນ, ຢູປະເ�ດລາຊະອານາຈ�ກ 
ກ�ປູເ�ຍ ເ�ນວາ: “ແ�ນ” ໝາຍເ�ິງ: ພວກຢູແ�ມແ�ນ� ແ�ະ ຢູ 
ປະເ�ດ ລາຊະອານາຈ�ກ ໄ� ເ�ນວາ: “ກຸຍ” ໝາຍເ�ິງຄ�ນ.

ຄວາຍ, ໝູ ແ�ະ ສ�ດປີກ 
ເ�ອເ�ັດຮີດຄອງ “ຈາງະ”, 
ເ�ັດບຸນລະປຶບ ແ�ະ ຂາຍ 
ເ�ັນສິນຄາ, ສະເ�າະແ�ຍິງ 
ແ�ນມີຄວາມຊ�ນານງານ 
ໃ� ວິຊາການຕ�ຫູກ. 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ແ�ກອນແ�ນຢຶດຖືການຖາງປາເ�ັດໄ�ປູກເ�າໜຽວເ�ັນຕ�ນຕໍ, 
ປູກພືດທມີທາດແ�ງ, ພືດລ�ມລຸກ, ພືດໃ�ໝາກ, ໃ�ຂະນະພວກເ�ົາ 
ເ�າເ�ອນຍາຍລ�ງມາຢູທ�ງພຽງແ�ນໄ�ຫ�ນປຽນແ�ບແ�ນການດ�ລ�ງ 
ຊີວິດຈາກການຖາງປາເ�ັດໄ�ປູກເ�າມາເ�ັດນາປູກເ�າໜຽວ,ເ�ັດ 
ສວນປູກໝາກເ�ັດ, ກາເ�ເ�ັນສິນຄາ, ລຽງສ�ດປະເ�ດຕາງໆຄື: ງ�ວ, 

 ຊ�ນເ�າ ຊວຍ ໄ�ປຸກສາງເ�ືອນຄືເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ລາວ ໃ� 
ສະໄ�ບູຮານ ຊງເ�ັນເ�ືອນຮານ, ປູ ແ�ະ ແ�ມແ�ນມຸງດວຍ �າຄາ 
ກາວຂນມຸງດວຍສ�ງກະສີ, ກະເ�ອງເ�ັນເ�ືອນ ເ�ງຖາວອນໃ�ອ�ດຕາ 
ສວນສູງ.

    ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

   ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

ຄວາຍ, ໝູ ແ�ະ ສ�ດປີກ 
ເ�ອເ�ັດຮີດຄອງ “ຈາງະ”, 
ເ�ັດບຸນລະປຶບ ແ�ະ ຂາຍ 
ເ�ັນສິນຄາ, ສະເ�າະແ�ຍິງ 
ແ�ນມີຄວາມຊ�ນານງານ 
ໃ� ວິຊາການຕ�ຫູກ. 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ວ�ດທະນະທ�ການນຸງຖືນ�ນ, ແ�ກອນຜູຊາຍແ�ນນຸງກະຕຽວ, 
ບອງຫູ, ໃ�ຕາງ ທເ�ັດດວຍເ�ິນ, ກ�ວ, ເ�າຜ�ມ, ສ�ກຂາລາຍ, ຕ�ດ 
ແ�ວ, ໃ�ປອກແ�ນ, ຜານໄ�ຍະາຍສິບປີມານພວກເ�ົາເ�ານິຍ�ມ 
ນຸງໂ�ງ, ຫ�ມເ�ອ, ບບອງຫູ ແ�ະ ບຈ�ງຜ�ມຍາວ. ສະເ�າະແ�ຍິງແ�ນ 
ນຸງສນ, ຫ�ມເ�ອ, ບອງຫູໃ�ຕາງທເ�ັດດວຍເ�ິນ ແ�ະ ກ�ວ. ປ�ດຈຸບ�ນ 
ແ�ນນຸງຖືເ�ຢອງຄືກ�ນກ�ບ ຊ�ນເ�າ ລາວ ແ�ະ ຊ�ນເ�າ ຜູໄ�.

vksko c]t g7njv’fnj,
 ສະພາບການດ�ລ�ງຊີວິດຂອງເ�ົາເ�າແ�ນຢູໃ�ຄຽງກ�ບຊ�ນເ�າ     
ລາວ, ຜູໄ�, ສະນ�ນ, ລ�ກສະນະອາຫານການກິນກໍເ�ັນການລອກ 
ຮຽນແ�ບ ແ�ະ ຫາຈາກທ�ມະຊາດເ�ັນ�ກເ�ອປຸງແ�ງໃ�ມີລ�ດ 
ຊາດເ�ັດ, ເ�ັມ ແ�ະ ມ�ກກິນປະເ�ດ: ແ�ງ, ຕ�ມຜ�ກ, ລາບ (ລາບສຸກ, 
ລາບດິບ),  ແ�ວ, ປງ, ໝ�ກ, ເ�າະ ແ�ະ ອນໆ. ສ�ລ�ບເ�ອງດມ, 
ມ�ກດມນ�ດິບ, ດມເ�າເ�ັດ (ເ�າຂາວ), ສູບຢາເ�ນທປຸກພ�ນດວຍ 
ໃ�ຕອງກວຍແ�ງ. ປ�ດຈຸບ�ນໄ�ມີການພ�ດທະນາດວຍການຫ�ນໃ�ຖືກ 
ກ�ບ�ກສຸຂະອານາໄ�, ມີການປະດິດຄິດແ�ງກຽວກ�ບລາຍການອາ 
ຫານ, ດມນ� ຕ�ມ, ດມນ�ທຜະລິດຈາກໂ�ງງານ, ດມເ�າ, ເ�ຍປະ 
ເ�ດຕາງໆ ແ�ະ ສູບຢາທສ�ເ�ັດຮູບຈາກໂ�ງງານຕາມຖານະ ຂອງ 
ແ�ລະຄອບຄ�ວ.

    ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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7;k,g-njv4nj
 ດານການເ�ອຖືໃ�ເ�ອກອນແ�ນຖືຜີໂ�ຍສະເ�າະແ�ນ ຜີພ- 
ແ�, ປູຍາ ຕາຍາຍທລວງລ�ບໄ�, ຜີເ�ືອນ, ຜີບານ, ຜີສາລາກວານ, 
ຜີພູ, ຜີຫວຍຮອງ, ໜອງບຶງ ແ�ະ ອນໆ. ໃ�ປີໜງໆເ�ັດບຸນຈາງະ 
ແ�ະ ເ�ັດລາປືບ (ທານຄ�ນຕາຍ). ປ�ດຈຸບ�ນ “ຊ�ນເ�າຊວຍ” ຖືທ�ງຜີ 
ແ�ະ ພຸດທະສາສະໜາມີາຍບານໄ�ມີວ�ດວາອາຣາມຄືກ�ບຊ�ນເ�າ 
ລາວ. ເ�ົາເ�າຈງໄ�ປະຕິບ�ດຮີດ 12 ແ�ນອີງໃ�ປະຕິທິນປະຈ�ເ�ືອນ 
ລາວຄື:

  - ເ�ືອນຈຽງ(ລຽງຜີຟາ, ຜີແ�ນ). 
 - ເ�ືອນຍ(ເ�ັດບຸນເ�າຄູນລານ). 
 - ເ�ືອນສາມເ�ັງ(ບຸນເ�າຈ -ບຸນມາຄະບູຊາ, ບຸນວ�ດພູ, ບຸນທາດ
 ອີງຮ�ງ, ບຸນພະທາດສີໂ�ດ).
 - ເ�ືອນສ (ບຸນພະເ�ດ, ບຸນມະຫາຊາດ). 
 - ເ�ືອນຫາ(ບຸນປີໃ�ລາວ, ຫ�ດນ�ຜູ�ກຜູໃ�, ພະສ�ງສາມະ
 ເ�ນ).
 - ເ�ືອນຫ�ກ(ບຸນວິສາ ຂະບູຊາ ແ�ະ  ບຸນບ�ງໄ�).
 - ເ�ືອນເ�ັດ (ບຸນເ�ີກຊ�ລະບານມາລຽງປູຕາ ເ�ອກະກຽມເ�າ
 ສູການຜະລິດ). 
 - ດືອນແ�ດ (ບຸນເ�າພ�ນສາແ�ນ ເ�າກ�ຂອງພະສ�ງສ�ມະເ�ນ
 ເ�ັນເ�ລາ 3 ເ�ືອນ).
 - ເ�ືອນເ�າ (ບຸນເ�າປະດ�ບດິນເ�ງແ�ນຄວາມເ�ອມາແ�
 ບູຮານະການເ�ັນການຖວາຍໃ�ບ�ນດາຜູທລວງລ�ບໄ�ນ�ນໃ�
 ມາຮ�ບເ�ົາ). 
 - ເ�ືອນສິບ (ບຸນເ�າສະາກແ�ນການ ກຽມເ�ັບຜ�ນຜະລິດ ື
 ຄວາມໝາຍໜງແ�ນການເ�ນເ�າກອນການເ�ັບກຽວ). 
  

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 - ເ�ືອນສິບເ�ັດ (ບຸນອອກພ�ນສາແ�ນການອອກກ�ຂອງ 
ພະສ�ງສ�ມະເ�ນທໄ�ປະຕິບ�ດມາເ�ັນໄ�ຍະ 3 ເ�ືອນ).
 - ເ�ືອນສິບສອງ (ບຸນກະຖິນ ຊງເ�ັນບຸນທປະຊາຊ�ນລາວ 
ເ�ົາໄ�ເ�ົາລ�ບບູຊາ ແ�ະ ສະຖິດໄ�ໃ�ປະ��ດສາດຂອງຊາດລາວ.

 ພິເ�ດທເ�ົາເ�າຂາດບໄ�ໃ�ຮອບວຽນຂອງປີໜງໆຈະເ�ັດ 
ບຸນເ�າໃ�, ບຸນປີໃ� ແ�ະ ບຸນລະປືບຂອງຊ�ນເ�າ. ຊງບຸນດ�ງກາວ 
ນສວນາຍແ�ນມ�ກຈະຈ�ດຢູໃ�ລະ�າງ ເ�ືອນ ເ�ສາ ຫາ ເ�ືອນ 
ພຶດສະພາ ຂອງທຸກໆປີ. 

lu]txt;aoot7tfurnhhhhog,nv’
  ໃ�ເ�ອກອນຊ�ນເ�າ ຊວຍ ໄ�ມີສິລະປະວ�ນນະຄະດີ, ມີບ�ດຮອງ 
ທ�ນອງເ�ບ, ມີພນສືບ, ນິທານພນເ�ືອງເ�ັນອ�ນສະເ�າະຂອງຊ�ນ 
ເ�າຕ�ນເ�ງ, ແ�ມາຮອດ ປ�ດຈຸບ�ນສິລະປະວ�ນນະຄະດີດ�ງກາວໄ�ຖືກ 
ເ�ອມເ�ຍເ�ອງຈາກໄ�ຮ�ບຜ�ນສະທອນວ�ດທະນະທ� ແ�ະ ສິລະປະ 
ວ�ນນະຄະດີຂອງຊ�ນເ�າ ລາວ. ເ�ອກອນຊ�ນເ�າ ຊວຍ ໄ�ມີສິລະ 
ປະວ�ນນະຄະດີ, ມີບ�ດຮອງ ທ�ນອງ ເ�ບ, ມີພນສືບ, ນິທານພນ 
ເ�ືອງເ�ັນອ�ນສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າຕ�ນເ�ງ, ແ�ມາຮອດ ປ�ດຈຸບ�ນສິ 
ລະປະ-ວ�ນນະຄະດີດ�ງກາວໄ�ຖືກເ�ອມເ�ຍເ�ອງຈາກໄ�ຮ�ບຜ�ນສະ 
ທອນວ�ດ ທະນະທ� ແ�ະ ສິລະປະວ�ນນະຄະດີຂອງຊ�ນເ�າ ລາວ.
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 ຊ�ນເ�າ ຊວຍ ບມີຕ�ວໜ�ງສື, ມີພາສາປາກເ�າອ�ນສະເ�າະຂອງ 
ຊ�ນເ�າຕ�ນ, ຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແ� ທ�ງສາມາດສສານ 
ກ�ບພາສາຂອງຊ�ນເ�າ ກະຕາງ, ຕຣີ, ມະກອງ, ຕະໂ�ຍ ແ�ະ ພາສາ 
ລາວໄ�ດີ.

dkolq,mP[
rklk ]k; da[ rklk -j;p

ລໍາດັບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ຊ່ວຍ

01      ສະບາຍດີ   ຈໍາອອ໋ຍສະປີໃໝ່
02      ໂຊກດີ   ໂຊກອໍ

03      ຂອບໃຈ  ອໍພອມ
04      ຂໍໂທດ   ເທືອໂທດ
05      ເຈົ້າຊື່ຫຍັງ?  ມອງຊິມິງນາ ?
06      ເຮັດຫຍັງຢູ່?  ວໍໄມກວາ ?
07      ກິນເຂົ້າແລ້ວບໍ?   ຈາດອຍແລ້ວໄມ ?

08      ລາກ່ອນ  ຈິເຈົາເຕີ
09      ພົບກັນໃໝ່   ປະທະເຄຶອເນຶອອິດ

10                ບໍ່ເປັນຫຍັງ                      ມະເກິດໄມ

ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ເ�ກອງ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ


